
                                         ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 13.1.2010 
 

Přítomni: pí R.Fišerová, pí H.Michalcová, sl. I.Fišerová, p.Ing.M.Tichý 
Omluveni: sl.A.Krečmerová, p.V.Kauer, pí Bc.Z.Václavková 
Hosté: zástupci MPO, p.Ing.Jiří Fryc- provozní náměstek TSMO 
 
Projednávané body programu: 

• zahájení 
• TSMO- Ing.J.Fryc – provozní náměstek - organizace a způsob provádění zimní údržby 

místních komunikací v majetku Statutárního města Olomouc 
• diskuze k předchozímu bodu 

 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a  řídila jej předsedkyně komise pí Fišerová. 
K jednotlivým bodům programu: 
 
Představení hosta-informace k organizaci a způsobu provádění zimní údržby místních 
komunikací v majetku SmOl 
Komise  aktuálně zařadila jako hlavní bod programu „Organizaci a způsob provádění zimní 
údržby místních komunikací v majetku SmOl“.Pozvání přijal zástupce TSMO Ing.J.Fryc-
provozní náměstek,který následně podrobně prezentoval program úklidu města Olomouce. 
Dle rozhodnutí Statutárního města Olomouc  jsou  TSMO pověřeny zajištěním  sjízdnosti 
městských komunikací a schůdností chodníků ve městě Olomouci.Tato organizace zajišťuje 
ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích – 
silnicích v délce 279 km.Zimní údržba chodníků  je prováděna v souladu s ustanovením 
Nařízení Statutárního města Olomouce č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací na území SmOl v délce 334 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována 
organizačními možnostmi SmOl.Posyp či plužení komunikace se provádí na úsecích  
zařazených do tří pořadí důležitosti. Jako první jsou určeny nejvýznamnější obslužní MK- 
úřady, zdravotnická zařízení, zastávky MHD-IDSOK atd. Další v pořadí jsou komunikace 
např. s větším úhlem stoupání, a třetí v pořadí důležitosti jsou ostatní komunikace, které mají 
význam převážně pro soukromé dopravní prostředky.Pro zajištění plužení MK a příp.odvozu 
sněhu z vybraných městských lokalit  při nadměrném spadu sněhu mají TSMO,smluvně 
zajištěnu výpomoc olomouckých firem.Udržované komunikace si mohou zájemci prohlédnout 
na speciální mapě Olomouce umístěné na www.tsmo.cz. TSMO ovšem provádí zimní údržbu 
pouze na městských komunikacích, údržbu krajských ,příp.státních komunikací provádí 
Správa silnic Ol. kraje. 
Předpokládané fin.náklady  spojené se zimní údržbou pro letošní rok činí cca 30 mil.Kč.Jen 
v týdnu od 6. do 12.ledna činily náklady na úklid sněhu 5 mil. Kč. Vysypáno bylo 1500 tun 
soli, odvezeno bylo cca 1000 tun sněhu a využiti byli všichni pracovníci TSMO k úklidu 
sněhu z ulic města. Přímo ve Chválkovicích byly umístěny nádoby s posypovou solí, a to na 2 
stanovištích – ul. Železniční a  Selské nám. Tyto nádoby se solí jsou určeny nejen pro 
pracovníky TSMO, ale  i pro občany, kteří mají zájem sůl využít k zajištění schůdnosti 
komunikace  před svou nemovitostí.Na závěr proběhla k uvedenému tématu obsáhlá diskuze 
přítomných,kdy zástupce TSMO profesionálně  reagoval na všechny dotazy a připomínky 
komise. 
 



 
USNESENÍ: 
01/01/10 – KMČ bere na vědomí informaci TSMO-Ing.Fryce ve věci zimní údržby 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin. 
 
Příští jednání KMČ se koná dne 10.2.2010 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,ul.Maxima 
Gorkého 39. 
 
 
 
 
                                                                                    Komise městské části č.6 
                                                                                     Olomouc-.Chválkovice 
                                                                                      předsedkyně R.Fišerová 
 
Rozdělovník: 
1/členové komise 
2/MmOl-OVVaI-Mgr.Puhač 
3/MPO-III.odd.Jeremenkova 
4/informační vitríny KMČ 2x 
 
 
 
 


